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Cele określone przez Statut PZW tj.: organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, 

działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej, realizujemy poprzez aktywność i pracę 

społeczną członków oraz przy wydatnym wsparciu finansowym naszych sponsorów.  

Chcę im w tym miejscu serdecznie podziękować.  W ubiegłym roku byli to:

1. Poseł na Sejm RP – Marek Balt

2. Prezydent Miasta Częstochowa – Krzysztof Matyjaszczyk

3. ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o. – prezes Anatolii Fediaiev

4. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szpitali Częstochowskich  – Zdzisław Suleja

5. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników z ISD Huty Częstochowa – przewodniczący  Andrzej Gwiazda

6. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – przewodniczący Marek Lisowski

7. Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność 80” – przewodniczący Janusz Karpowicz

8. P.P.U.H.M Elektrostatyk – Krzysztof Ledwoń

9. P.P.H.U. Yorik – Robert Popławski

10. Członek koła – Janusz Cubała

Prowadzimy rozmowy z różnymi firmami i osobami prywatnymi i jesteśmy pewni, że na podstawową działalność 

statutową nakłady znajdziemy. 

W dalszym ciągu największa niewiadoma to nasze lokale. Nadal użytkujemy pomieszczenia na OSWiR w Poraju. 

Dzierżawa ich jest niezbędna przy prowadzeniu tak szerokiej i intensywnej działalności sportowo-rekreacyjnej. Po 

likwidacja spółki Vena, za wynajem lokali rozliczamy się obecnie z RFG. 

Stroną internetowa koła, założona, opłacana i prowadzona przez kolegę Marka Czerwińskiego nie jest w pełni 

wykorzystana. Nie mamy pomysłu jak zachęcić do zalogowania się i dyskusji na forum. W tym roku wydrukowaliśmy 

dla każdego członka koła kalendarzyki z adresem internetowym koła, może to coś zmieni. Zależy nam na tym, bo w 

dzisiejszym czasie jest to najwygodniejszy i najszybszy sposób wymiany informacji.

W 27 zawodach organizowanych przez zarząd koła startowało 1096 wędkarzy, które koło pochwali się takimi 

wynikami?. Na listach zwycięzców pojawiły się nowe nazwiska a rywalizacja w organizowanych przez nas konkursach 

wędkarskich jest bardzo zacięta a przy tym prowadzona w miłej i sportowej atmosferze. Długa zima zaowocowała 

przeprowadzeniem podlodowego Grand Prix, co zasugerowali nam wędkarze. Na liście nazwisk w klasyfikacji 

konkursu na „Najwszechstronniejszego wędkarza koła 2011, pojawiło się 110 wędkarzy. 

Mistrzami Koła PZW 'Okoń'' w 2011 roku w poszczególnych kategoriach zostali:

LÓD – Kaleta Jerzy,   SPŁAWIK – Smok Andrzej,   SPINNING – Ciastek Paweł

GRAND PRIX Koła PZW Okoń – lód

1. Smok Andrzej

2. Kaleta Jerzy

3. Mydło Leszek

GRAND PRIX Koła PZW Okoń – spławik

1. Maj Zdzisław

2. Ciastek Paweł



3. Chełmiński Robert

GRAND PRIX Koła PZW Okoń – spinning

1. Trusewicz Piotr

2. Rybak Krzysztof

3. Ciastek Paweł

W zawodach w kategorii spławikowej, uczestniczyło czterech juniorów. Wytrwałość i niemałe umiejętności pozwoliły 

Piotrowi Kokot na zwycięstwo w tym współzawodnictwie.

M-ce Nazwisko i Imię M.K-It. M.K-IIt Koniecpol Krzepice Elsen Suma 

1 Kokot Piotr 8 10 9 10 37

2 Ziętek Sebastian 10 9 10 29

3 Handrysiak Norbert 9 8 7 24

4 Łysoń Michał 8 8

Najwszechstronniejszy Wędkarz Koła PZW Okoń w 2011 roku

1. Ciastek Paweł 6. Sobierajski Zbigniew

2. Trusewicz Piotr 7.Kowalski Krzysztof

3.Chełmiński Robert 8.Suchan Tomasz

4. Smok Andrzej 9.Handrysiak Norbert

5. Mielczarek Mirosław 10.Otawski Zbigniew

Największym zainteresowaniem cieszyły się, jak co roku, zawody wędkarskie z okazji „Dnia Hutnika”, które 

przeprowadziliśmy na akwenie Michalina 1 maja. Kilka dni przed zawodami, teren wokół akwenu został wysprzątany 

przez członków Koła a sam akwen zarybiliśmy karpiami  – 250 kg i pstrągami – 120 kg. Do czterogodzinnej rywalizacji 

przystąpiło 62 wędkarzy, w tym 9 dwuosobowych drużyn reprezentujących wydziały huty. Pogoda w tym roku dopisała 

a ryby dobrze żerowały, wynik 4 kg dawał miejsce w końcówce dziesiątki. Łupem wędkarzy padło kilkadziesiąt karpi, 

20 pstrągów, oraz sporo płoci. Dzięki hojności sponsorów najlepsi wędkarze otrzymali wspaniałe puchary i nagrody. 

Klasyfikacja drużynowa:

1. WBG 2 – Sobierajski Stanisław, Kupczak Marek

2. Stalownia – Boruta Andrzej, Wróbel Jacek

3. WBG 1 – Kochanowski Andrzej, Kozak Mariusz

Klasyfikacja Indywidualna:

1. Boruta Andrzej – 13, 896 kg

2. Karpowicz Jarosław – 7544 kg

3. Borek Zbigniew – 7250 kg

4. Peca Łukasz – 6996 kg

5. Małek Łukasz – 6090 kg

6. Czerwiński Marek – 5876 kg

7. Kochanowski Andrzej – 5456 kg

8. Szlacheta Janusz – 5092 kg



9. Handrysiak Norbert – 4382 kg

10. Sobierajski Stanisław – 3804 kg

Od kilku lat, wspólnie z Zarządem Okręgu organizujemy na zbiorniku Elsenu zawody z okazji Dnia Dziecka. W 

ubiegłorocznych wędkowało 70 dzieci a w poławianiu nagród z koca uczestniczyło 37 maluchów. Przy okazji „Pikniku 

na sportowo” zorganizowanego przez nasze koło wspólnie z Akademią Sztuk Walki Zbigniewa Rychlewskiego na 

OSWiR w Poraju, zorganizowaliśmy atrakcyjne zabawy, oraz wędkowanie z koca, w których uczestniczyło 76 dzieci. 

Imprezę uświetnili i bawili się razem z dziećmi:  Poseł na Sejm RP Halina Rozpondek,  Poseł na Sejm RP Jacek 

Kasprzyk, Prezydent Miasta Częstochowa Krzysztof  Matyjaszczyk, Radna Miasta Częstochowa Marta Salwierak, 

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szpitali Częstochowskich Zdzisław Suleja. Poczęstunek i atrakcyjne nagrody 

ufundowała Pani Agnieszka Celińska Prezes RFG S.A.

Nasi reprezentanci startowali w zawodach okręgowych, a kol. Paweł Ciastek na Mistrzostwach Polski w kategorii 

spinningowej. Drużyna spławikowców Koła PZW „Okoń” w składzie Kulasiewicz Halina, Trusewicz Piotr, Ziętek 

Sebastian i Kokot Piotr zajęła III miejsce w Okręgu. Spinningiści naszego koła zdeklasowali rywali na Mistrzostwach 

Okręgu zajmując cztery pierwsze miejsca: 1 - Kiser Mariusz,  2 - Kapinos Dariusz,  3 - Ciastek Paweł,  4 - Zbirek 

Mieczysław. Kol. Wojciech Dziwiński zajął pierwsze miejsce w klubowej okręgowej klasyfikacji spinningistów . 

W zawodach o Puchar Ziemi Łódzkiej Dariusz Kapinos zajął czwarte, a Andrzej Jarczok siódme miejsce.

Organizacja aktywnego wypoczynku, połączona ze sportową rywalizacją i atrakcyjnymi nagrodami powoduje, że 

Nasze Koło – jako jedne z nielicznych nadal zwiększa liczbę członków, ubiegły rok zamknęliśmy liczbą 1137 

członków, czyli o 105 więcej niż w ubiegłym roku.

Społeczna Straż Rybacka działająca przy naszym kole została powołana do pracy w powiecie myszkowskim i 

Częstochowa miasto, gdzie uprawnienia kontrolne posiada piętnastu strażników. Cieszy fakt, że coraz więcej 

wędkarzy zgłasza akces pomocy przy kontrolach nieprawidłowości nad naszymi wodami. Strażnicy naszego koła 

skontrolowali ponad 500 wędkujących na podległych wodach. 

W trakcie przeprowadzonych 55 kontroli na akwenie Michalina, zbiornikach Elsenu, zbiorniku Poraj i rzece Warcie, 

wraz z jej odcinkiem górskim, udzielono kilkudziesięciu pouczeń, wypisano trzy wnioski o ukaranie oraz zniszczono 

25-cio metrową drygawicę znalezioną podczas kontroli. Wędkarze nagminnie nie wpisują daty połowów w rejestrze a 

porządek na stanowiskach także pozostawiał wiele do życzenia. Prowadzono stały dozór nad zarybionymi wodami. 

Cały skład SSR aktywnie uczestniczył w życiu koła.

Jednym z głównych celów naszej działalności jest zarybianie podległych akwenów. i tak: do akwenu Michalina 

wpuszczono 600 kg karpi, 100 kg linów, 120 kg pstrągów, 250 kg leszczy, 20 kg szczupaków, i 1500 szt. siei. Z 

własnych funduszy zarybiliśmy na kwotę 3902 zł. i myślę, że to duże przekroczenie preliminarza koledzy nam 

wybaczą. Duża część pstrągów wpuszczonych do Michaliny pochodzi z pieniędzy naszego członka, kolegi Janusza 

Cubały, który sfinansował zarybienie. 

W dokumentach na sali znajduje się szczegółowy wykaz zarybień w poszczególnych obwodach rybackich. Przytoczę 

jeszcze zarybienie Poraja, bo o to dużo ludzi pyta: karpie – 1700 kg; karasie – 100 kg; liny – 300 kg; sandacz narybek 

jesienny – 126 kg; sandacz narybek letni – 100 000 szt.; szczupak narybek jesienny – 449 kg; szczupak narybek letni 

– 45 000 szt.; sum dwulatek – 100 kg; boleń narybek letni – 3000 szt.

Łącznie wszystkie ogólnodostępne wody Okręgu Częstochowa zarybiono na kwotę 451 tys.030 zł.  



Od kilku lat zarybiamy - za zgodą władz spółki i pod nadzorem ichtiologa - linami i drapieżnikami zbiornik Elsenu. Miło 

nam zakomunikować, że władze Elsenu mają bardzo ciekawe pomysły związane z rewitalizacją zbiorników, celem 

przeobrażenia ich w atrakcyjne miejsce rekreacji. Jak wiadomo, największym problemem było oczyszczenie wody 

wracającej z procesów technologicznych. W porozumieniu z Politechniką Śląską wprowadzono kanadyjską metodę 

oczyszczania, opartą na emisji fal elektromagnetycznych (na pilotażowej wodzie sprawdziła się rewelacyjnie). Metoda 

daje możliwość rozkładu zanieczyszczeń wpływających do zbiornika, jak też oczyszcza zalegające na dnie osady. 

Założenia mówiły o 40 % usunięciu zanieczyszczeń do końca 2011 roku. 

Nie będzie już reakcji chemią na zanieczyszczenia biologiczne (letnie zakwity), nowa metoda uderzy w przyczynę ich 

powstawania, czyli zredukuje związki biogenne. Jeszcze jedną zaletą tej metody jest to, iż naśladuje, tylko bardziej 

intensywnie reakcje zachodzące samorzutnie w przyrodzie, wykorzystując tlen a nie chemię. Dalsze plany 

rewitalizacyjne obejmują budowę przystani dla sportów wodnych, pomostów wędkarskich, ścieżek edukacyjnych i 

placów zabaw. Wędkarze z naszego koła z pewnością włączą się do pomocy przy realizacji tego pomysłu.

Aby prowadzić dobrą i racjonalną gospodarkę rybacką trzeba mieć dane o zarybieniach i odłowach w danym zbiorniku 

czy rzece. Do rejestru, jak sama nazwa wskazuje, wpisujemy te ryby, które stały się pożytkami z danej wody i zostały 

złowione po to by je zabrać, wycofać z wody. Zbiorcze podsumowanie zapisów z rejestrów służy do oceny ubytków w 

rybostanie danej wody (obwodu rybackiego), a także efektów presji wędkarskiej oraz struktury rybostanu, a więc 

zebrania informacji ważnych z punktu widzenia gospodarki rybackiej w danym obwodzie rybackim. Dzięki zbiorczemu 

opracowaniu rejestrów wiemy ile ryb zostało odłowionych w poszczególnych łowiskach a dane posłużą do 

opracowania przyszłych operatów wodnych. 

Jeszcze raz apeluję do wszystkich o rzetelne wypełnianie rejestrów połowów, leży to w naszym wspólnym interesie, 

gdyż możemy się starać o większe zarybianie podopiecznych wód. Chcę także przestrzec o skutkach wprowadzenia 

od tego roku uchwały Zarządu Okręgu, że za trzykrotny brak wpisu w rejestrze będzie zatrzymane Zezwolenie na 

wędkowanie. 

W miesiącu kwietniu ub. roku na akwenie Michalina, zorganizowaliśmy akcję czystości wód, w której brało udział 22 

członków naszego koła. Jesienią, po monicie ze Straży Miejskiej musieliśmy powtórnie przeprowadzić akcję 

porządkowania terenów akwenu i wywiesiliśmy nowe tablice informujące o zakazie kąpieli. Istnieje grupa stałych 

bywalców tego akwenu, którzy oprócz łowienia dbają o przyległy teren. Reagujemy na ich prośby, pomagając przy 

podcinaniu gałęzi, czy przy budowie pomostów wędkarskich, zarybiamy zgodnie z ich sugestiami i przed każdym 

zarybieniem informujemy, aby byli obecni. Nie udało nam się załatwić dużej płoci, ale po konsultacjach z nimi, 

zarybiliśmy leszczami. Koledzy ci poczuli się gospodarzami na Michalinie i dbają o czystość, oraz etykę wędkowania. 

Chciałbym im w tym miejscu pogratulować, podziękować i przedstawić jako wzór do naśladowania. Tegoroczne, duże 

zarybienie akwenu jest także formą podziękowania za ich pracę.

Na sali jest dostępne opracowanie „Historia Michaliny”, które przygotowała Karina Nowińska na olimpiadę 

geograficzną. Zachęcam kolegów do zapoznania się, jest tam dużo ciekawych rzeczy na temat naszego 

podopiecznego akwenu. Opracowanie będzie dostępne w sklepie kolegi prezesa, oraz jest na stronie internetowej 

naszego koła.

180 wędkarzy przepracowało społecznie 820 roboczogodzin przy pracach na rzecz koła. Najwięcej czasu 

poświęciliśmy łodziom i pomostom na Poraju, od ich przygotowania zależy bezpieczeństwo wędkujących. Cieszy fakt, 

że jest w kole grono osób, na których pomoc można zawsze liczyć. Bardzo dziękuję kolegom, którzy ofiarnie pomagali 

i chciałbym zachęcić szersze grono wędkarzy do prac na rzecz koła, bo cały związek jest tak zorganizowany, że 

opiera swą działalność na pracy społecznej członków. 



Członkowie koła aktywnie uczestniczą w pracach na szczeblu okręgowym. Dariusz Kapinos jest członkiem prezydium 

Zarządu Okręgu i pełni funkcję sekretarza, Zbigniew Sobierajski jest sekretarzem Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, 

Andrzej Zbirek członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej a Florian Pluta członkiem Okręgowego Kapitanatu 

Sportowego.

Bezprawne zagradzanie dostępu do brzegów jezior przez właścicieli prywatnych posesji jest coraz powszechniejsze. 

Zdarza się, że zajmują oni również atrakcyjne grunty Skarbu Państwa, które przylegają do akwenu. Choć 

powiększanie tym sposobem posiadłości i wydzielanie prywatnych plaż narusza prawa obywateli, pozostaje bezkarne 

- głównie z powodu słabości i opieszałości urzędników.

Aby zagwarantować swobodny dostęp do zbiorników wodnych, prawo zabrania grodzenia plaż i brzegów - wszelkie 

ogrodzenia muszą kończyć się 1,5 m od wody. Jednak jedynymi urzędami, które mogą kontrolować przestrzeganie 

swobodnego dostępu do wód publicznych, są krajowe i regionalne zarządy gospodarki wodnej. NIK negatywnie 

ocenia ich pracę: urzędnicy nie pilnują przestrzegania zakazu grodzenia, nie reagują na przypadki bezprawnego 

wykorzystywania gruntów Skarbu Państwa i lekceważą skargi obywateli. Podczas ubiegłorocznej kontroli NIK-u 

nałożono dużo grzywien, które niech będą przestrogą dla innych pseudo właścicieli terenów nadbrzeżnych.

W okresie od czerwca do końca września kolega Włodzimierz Weber pełnił stały dyżur w rybaczówce naszego koła. 

Kolega Weber oprócz wydawania łodzi wzorowo dbał o nasz sprzęt i podległy teren.

Zainteresowanie wypożyczaniem łodzi wiosłowych jest co roku bardzo duże. Mimo słabego żerowania drapieżników w 

ubiegłym roku były 412 wypożyczenia a na naszych łodziach pływało 564 wędkarzy. 

Dziękuję wszystkim członkom Zarządu Koła PZW „Okoń”, członkom Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz 

członkom koła, którzy poświęcili dużo swojego czasu i wysiłku, czym przyczynili się do kształtowania wizerunku 

naszego koła, Koła PZW „OKOŃ” przy ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.


